Nieuwsbrief
Vereniging voor heemkunde ‘Omheining’
nummer 1 december 2014
►Kerstwandeling 2014

Tweede kerstdag, vrijdag 26 december a.s., houdt onze vereniging
weer haar traditionele kerstwandeling.
De start is bij: Familie W. Eilander,
De Vidal de St. Germainweg 1,
8141 RK Heino.
Parkeren is mogelijk in het weiland van de familie Eilander. Er moet rekening mee gehouden worden
dat het weiland te drassig is en ongeschikt als parkeerterrein. Het alternatief is dan parkeren direct
aan het begin van de De Vidal de St Germainweg in de bermen aan beide zijden, of in de bermen van
de Berkendijk. Parkeerregelaars zijn aanwezig. Wilt u in ieder geval zo vriendelijk zijn om hun
aanwijzingen op te volgen!
Heinose wandelaars vragen we zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar het startpunt te komen.
Er kan worden gestart tussen 12:00 uur en 14:00 uur. De kosten bedragen voor volwassenen € 3,00
per persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 1,00 per kind. Hiervoor ontvangt u een routebeschrijving
en een consumptiebon voor koffie onderweg.
De korte route is 6,5 km lang en de lange route 10,5 km.
De wandeling gaat voor het grootste deel over bospaden van het landgoed het Reelaer.
De koffiepauze is in de stal bij de woonboerderij van de familie Higgins-Hulsman, vroeger de boerderij
van H. Pothof.
Honden, mits aangelijnd, zijn toegestaan.
Eventuele inlichtingen:
De heer Th. Oortwijn tel. 0572-395243 of 06-23655865.
De heer D.Stegeman tel. 0572-391296 of 06-30895662.

►Tentoonstelling 'Straatbeeld van toen'
De tentoonstelling 'Straatbeeld van toen' die nog steeds druk wordt bezocht, loopt nog tot medio maart
2015. De doorlopende vertoning van twee oude films over Heino uit de vijftiger en zestiger jaren
blijken een grote aantrekkingskracht te hebben op de bezoekers van de foto-expositie.

‘Omheining’ geeft deze films met ingesproken tekst en een tijdsduur van ± 45 minuten ook op 2
DVD’s uit. Ze zijn te koop voor € 10,00 per stuk. U kunt de DVD’s bestellen via onze website
www.historischeverenigingheino.nl of bij B.J. Horstman, 0572-392622
Openingstijden expositie:maandag 10.00 u - 12.30 u en zaterdag 13.00 u - 17.00 u

►De Canon van Overijssel nu in boekvorm
In 2006 werd de Canon van Nederland (www.entoen.nu) uitgebracht door de commissie Van Oostrum.
De commissie omschreef de canon als ‘richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis’.
De IJsselacademie sloot daarop aan met het project canonvanoverijssel.nl. Via lokale en regionale
canons was het de bedoeling te komen tot een breed gedragen Canon van Overijssel. De IJsselacademie is in die opzet met glans geslaagd. Dat blijkt wel uit de populariteit van de website die
maandelijks duizenden bezoekers trekt.
Als slotakkoord van het project canonvanoverijssel.nl brengt de IJsselacademie de provinciale
canon in boekvorm uit, geschreven door onze oud-plaatsgenoot Ewout van der Horst. Aan ieder
venster is een verhaal gekoppeld uit de lokale canons van Overijssel. Zo is het venster 'Proefboerderij
Aver Heino' uit de Canon van Heino verbonden aan het provinciale venster 'Roodbont IJsselvee'.
De Canon van Overijssel is een prachtig boekwerk geworden, verluchtigd met vele afbeeldingen.
Uiteraard is een exemplaar van de Canon van Overijssel in onze bibliotheek in te zien.

►Canonkijker

Wie belangstelling heeft voor cultuurhistorie en de beschikking heeft over een smartphone of tablet-pc
kan de mooiste gebouwen, opvallendste kunstwerken en historische plekken in de omgeving met
gebruikmaking van de canonkijker binnen handbereik halen. De canonkijker toont meer dan duizend
onderwerpen uit de lokale canons in Overijssel rechtstreeks op het beeldscherm van uw smartphone
of tablet-pc. Bijna elke plaats in de provincie beschikt over een eigentijds cultuurhistorisch overzicht.
Dankzij ingesproken teksten is de canonkijker ook als audiotour te gebruiken. Bovendien zijn er allerlei
filmfragmenten en historische afbeeldingen op te zien. Een handige folder waarop de installatie van de
app wordt uitgelegd, is bij Omheining beschikbaar.

►Canonkunst

Vlakbij de plek waar ooit ‘De Bredenhorst’ stond, verrees afgelopen
augustus in het weiland naast de Molenweg een reusachtig bloemstuk; een kunstwerk in het kader
van Canonkunst, onderdeel van het project Canon & Ruimte. Het is een kunstwerk van Linda
Nieuwstad met als thema het historisch kleurgebruik in Overijssel.
Het landschap in onze provincie wordt mede bepaald door de vele land-goederen met hun
monumentale buitenhuizen, sierlijke tuinen, prachtige parken en bossen. De boerderijen die vanouds
bij het landgoed hoorden, waren te herkennen aan de gekleurde luiken, waarvan de kleuren veelal
ontleend zijn aan het familiewapen van de adellijke bewoners. Heino kent zeven landgoederen met
zeven verschillende kleurstellingen. Vandaar dat men deze plek heeft gekozen om het kunstwerk te
plaatsen.
Het kunstwerk stelt een historisch boeket voor, gebaseerd op stillevens van oude Hollandse meesters
e
e
uit de 17 en 18 eeuw, waarin ook uitsluitend bloemsoorten zijn verwerkt die op de stillevens van toen
voorkwamen. Er komen in het kunstwerk bloemen voor waarvan de kleuren overeenkomen met de
kleuren van de luiken van de zeven verschillende landgoederen.
Voor meer informatie zie: www.kunstenlab.nl

►Heino 70 jaar bevrijd
Op 12 april 2015 is het 70 jaar geleden dat Heino door de Canadezen werd bevrijd. Heino beleefde
rond de bevrijding enkele spannende dagen vanwege de gijzeling van een zestigtal Heinose mannen,
die door de vluchtende Duitsers werden meegevoerd naar Zwolle. Twee eindeloos lang durende

dagen bleef de Heinose bevolking in het ongewisse omtrent het lot van de mannen. Op 14 april
keerden de mannen ongedeerd in Heino terug. Op die dag was Heino pas echt bevrijd.
Omheining haakt uiteraard in op 70 jaar bevrijding. De werkgroep tentoonstellingen heeft al
vergevorderde plannen voor een foto-expositie over de bevrijding van Heino.

►Agenda
09 dec 2014
16 dec 2014
26 dec 2014
13 jan 2015
10 feb 2015
10 mrt 2015
06 apr 2015
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